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THARKItNSIBO_ DE_ TEJA_S ARKI‘ w JSIA -2L > _/ ERLAKD 0 •

NisJ fakloinsidoj okazis en Bern kaj Aarhus,kie ni ĉLiskutis la sta- 
Itutojn kaj komisiis al la estraro perlabori la statutojn lau la direk*  
tivoj de tiuj kunsidoj. Ne multe diferecis inter la decidoj. Tial estis 

^facile Pfejigi^i sectem^r0 havis estrarkunsidon en Zaandam.Nederlan- 
A fieeBtis la prez. C.Hilmer Johansson kaj sekr. Einar Adam san el 

pndotv.prez. Rioh.G.Nielsen el Danlando .Krom tio ni invitis du 
^Sederl^-d aj n kolego jn,membrojn de TEJA,nia peranto en Nederlando :H.L. 
nerfnc Volendam kaj Gerard Lutkesleyer, Amsterdam.H Ni kune diskutis la diversajn infiftfcidojn pri la statutoj Kaj la 
kompromiso de la estraro estas presita en Si-tiu numero de Informilo. 
Do,nia Asocio nun havas statutojn,tre grave por la dauriga agado de 
TEJA. ' '

Ĉar la v. prez, raportis ke la Berna kongreso tute ne arangis ion 
por la ĉeestantaj ĵurnllistoj ,eS ne Sambron por la ĵurnalista 18.boro, 
la estraro decidis komisii la estraron interkontakti kuni LKK en ¥al- 
mĉ5 por proponi diversajn aranĝojn por faciligi la laboron de la Seest- 
antaj ĵurnalistoj dum la universala kongreso 1948,ĉar tio estas.valora 
por la propagando. Inter alie ni petos ke XKK aranĝu ĵurnalistan Ĉam-

:• bron kun seĝoj kaj tabloj ,tuj apud la kongreslokalo .Devas esti nur por 
ĵurnalistoj .kiuj povas montri ĵurnalistajn kartojn aŭ membrokartojn de 
TEJA. En la ĉambro devas esti du ai

Por la ĵurnalistoj devas esti i 
.. * ĵ ____ r___________ _ _________

telefono,sed ne necesas se estas malfacile aranĝi. Esperantoparolanta
__ ________

al la ĵurnalistoj pri’gravaj okazoj.decidoj k.t.p.. 
lerta esperantisto-ino.

En la ĵurnalista cambro ankaŭ devas esti atingebla ĉiuspeea mate- 
rialo pri la kongreso, sciigoj pri estraranoj ,vojaĝtabeloj k,informaj 
libroj pri Svedlando.

istajn kartojn aŭ membrokartojn de 
ri skribomaŝinoj.
angata skribopapareĵ kaj kuvertoj, 

se eble aĉeteblaj en la kongresejo.vidajkartojn^p.k kaj p.m. Se eble 
telefono,sed ne necesas se estas malfacile arangi. Esperantoparolanta 
g_ardisto-ino devas,per helpo de la kongressekretarioj doni raportojn 
__ Povas esti kiu. ajn 
lerta esperantisto-ino, ’’ .

En la Ĵurnalista cambro ankaŭ devas esti atingebla kiuspeca mate- 
rialo pri la kongreso, sciigoj pri estraranoj ,vojaĝtabeloj k,informaj 
libroj pri Svedlando.

^nka’I ni decidis petskribi al LKK ke esperanto-ĵurnalistoj,mem- 
broj de TEJA,kiuj aliĝas al la kongreso senpage ricevu kong-reskarto jn 
kaj kongresmaterialon kaj senkoste havu rajton viziti ĉiujn aranĝo' . « 
duo la kongreso. Ĉar la esperantoĵurnalistoj ja bone propagandas ili 

C‘var- hevi samajn rajtojn dum esperantokongreso,kiujn havas la ne-espe- 
r&ntlstaj’ ĵurnalistoj ,kaj ordinare aliaj kongresoj invitas ĉiam 3ue- 
na^istojn. Tamen ni petos senpagajn kongreskartojn oni donu nur al la 
membroj de TEJA.

Krone la v. prez. proponis ke la kongreso elektu unu ^Urnaliston 
en la gazetserva komltato.se oni elektas tian.

ir. rvv pre^‘ skribis al LKK pri tiuj deziroj.Kaj li 
-KK senan ĉiun propagandomaterialon al ciuj 

aaaa estas pretaj agiti esperanton en siaj gazetoj.

— ------ ------,—„ — persone petis
iun propagandomaterialon al ciu.) membroj de TEĴa.oar ili

komltato.se
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LA .PERANTOJ KAJ n‘ 1)^1 FNI TOJ 

al kiuj oni pova® pafi ia 

tl«on por 1948: 
f»<ni do vua pagi sekr. kuai sto:
jlnur A<lum»on,VMrolftndagatan 1 ,
OvTEBOKG ,Svrdl»uulo 
uŭ al: 
afriko: Re<l. de Afrila »

redaktorino Irbne Fink, lou 
de S ivorgnnn de Brazzo ,CASA- 
BLANCA, MAROKO,

ANGLUJO: S.M.Florence, JurfAal Isto 
£6 Seatield Dri ve We s t,fd . 
ABERDEEN,Skotlando

AŬSTRIO: E. i. G^rlioh.prof .Dr, ,.i
IJI.Mossenhausergasse 4,WIEN 

ARGENTINIO: Tibor SekelJ ,ĵurntil- 
isto.Gasodn 75,4/0 i U.T.62-0583

BUENOS Al RES .Argentino , de fd.

BRAZILIO: D:ro Uii son Veado, udvo- 
kato,ĵurnalisto, Rua Uberlandia, 
290,BELO HORIZONTE,Brazilio.

§efd. 
ĈEĤOSLOVAKIO: LddaA Jam VoMSek, 

verkisto, Jurnalisto, ZMOJ NO, 
’ ce.fd.

ĈINIO: El tunko ,‘Jurnali sto , 
P.O.BoxII5, CHENGTU,Ginio

' c ’ Sefdel.

,» Niro 2 IVA? I 
1 ki i.aNOO: Ni *,w1.v , v. I

:■ ■?...• i ’ l
Andre Ro®onA»reduktoj l KKANClO: Amr ciiohy,mxi l

IIO Boule varo- e moi. |

. m1)m- Horman Trobnldjjv-n l q®M1AN1'AN1 '-jjrBUHG .r.FLOTTBlJ 
im HaB IU ,HAiwv 1

r.rAnTTo*  Miroj»» vubelio', 5um, JUVAlabku 80, ZAGREB .peranto l

_____ ,Mn0. H.L.Hartog,publlolt^ NEDERLANDO x »•« Certato
VOLENDAM»

mvBwJ0:n°o;7rJiit1oOrS«^«, 
finn 1^.rano i. TOI.'

Esteri.tako i. NTB/

♦ . poLUJO: Mng Hortyhski Stanisto. 
U1 II Listopada 74, BI. 
KO W SKA nioi

P ANLANDO: Rich.G. Nielsen,rednk- 
toro, pr II ERPU BI AGLE ,v.piez.

PALESTINA: Yeohezkel Armony,ĵurrt J 
listo.P.O.B. 2171, HAIFA 

i? arento s 
SKOTLANDO: 3 «M. Florenca,ĵu rr*  ali sto 

26 Seafield Drive We«. t, ABEKD3EN
• Cefdel

USONO: S. A. Kiu kovski ,ĵur'anli sto 
Interlingva Institucio ,3233 S< 
Springfield Ave,MILWAUKEE 7, 
Wis.USA Cefe el.

X.- •: ^O.BELGUJO, BUNGAROJ 0.IRLJ2 
Rumanio , Svi si ando sendas dire .ite 
‘11-, GĉJteborg. , , .

bulgario: vitali Julzsrl»
' ’ ngelRabotniche3ko Delo,a

COI'1... Cef<1 «Bilito

//U//////ft////////////////////////z/zz

ZAANDAM. Daurigo el paĝo I.

La sekr.raportis ke gen.sekr. de UEA proponis is kei
‘UEA je kotizo de 20 svedaj kr. Ĉar la sekretario-kasisto 3 Ae
ekonomie estas eble aranĝi la aferon la estraro decidis ax -e 
TEJA al UEA. - .

Post kiam la prezidanto dankis pro interesa kunesto KIan,44eto» 
bonaj proponoj kaj konstatis ke estis mallonga . sed gruva 
ni disiĝig

J aro kaj tago et supera.

■

■

La sekretario
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S^SA^TISTA^ĴURKA^I^TA asocio /tlĵa/

5 I. Nomo jcal sidbjlnx
Ko?iTumonda Esperantista ĴurnalisH1

S 2. Celoj de la asocio.
La cele de TEĵ^. estas kunigi ciujn Ĵurnalistoj n, kiu*  s^ioovas pe-e- 
rarton.por komuna kunlaboro kaj kunhelpo rilate SresroXd^il?lr 
Sonĝo de art ixolo j, enke toj, informoj pri diversaj ŭSSd?j ^^r 
tika laboro de esperantistaj ĵurnalistoj pruvi ke efperanto povas servi al praktikaj celoj. Organizi fakSngJe^?; d 

ter diverslandaj ĵurnalistoj .kiam ili vojaĝas helpigi Hi*.'^'

i 3, Ens^ezOjj. de_la asocio^
Por povi realigu, supre nomita^ celoj la asocio ricevadas menon ter 
kotizoj. ""

1I1&3RECCS.4. ______
La membroj konsistas el du kategorio j ;A.kaj B-membroj.

A-memproj estas ĉiu jurnalisto,kiu apartenas al sialanda profesia 
asocio,aa kiu sin vivtenas per jurnalistiko kaj verkado,krome Ĉiuj', 
pensiitaj ĵurnalistoj. .

' 3-membroj: tiuj ,kiuj pli malpli okaze kunlaboras en diversaj ga- 
zetoj.verkistoj kaj redaktoroj de esperantaj Ĵurnaloj.

La centra estraro ^rajtas eksigi membron.se tiu agas kontraŭ la 
loj de la '&soaiOi'au' faras sensolidarecajn agojn. Eksigita membro 
povaa apelacii al la okazonta kongreso pere cie centra estraro kaj 
fine.se ekzistas diverĝi 'opinioj voĉdonado fiksas decidon rri la 
demando.

w

» 5. Gvidado de la asocio»
Organoj de Ia -asocio estas: la fakkongreso,voodonado xav

Elektita estraro decidas inter la voĉdonadoj. «Si -konsiste? ei21"’ 
zidanto, sekretario ,kasisto»vicPrezidanto,vicsekretario 
silanta! Inembroj. . Estas dezirindeco la. estraranoj loĝas en sama 
tando aŭ inter si proksimaj landoj. •
s?r. stĵe jess 

la estraro proponas.

centra esf-

* 6* centra estraro _ Avft7.OH elekto de centra est-
Ciu tria jaro /1950,19b2,xf* kXQ.ar0 proponas estrarajn ksndi- 
raro. La fakkongresoj dum la kiuj pagis samjaran kotizon
datojn,sei povos partopreni nur membro, .KlujT(jSĵoniylo- 
kaj Inter la proponitaj e.ta. • • iandldatoĵ la estra-

Se estas ^versoj proponoj j B'BbI0j raporton pri la rc.-
ro post la elekto /t,8Q0"\,°Mu bno voĉdonis,por ke 1» kontrolo e. 
donofkiu klare montras Kiex .
tu efektiva revizorojn,kiuj ,se eble,laĝn er. 1
La fakkongresoj rura aldeio. . . • ' v!sama lando kie estas la ®st^r?_"ldc'r! aed la fakkongresoj povas 
Inter la tonSr»3oĵ la ekroro ploidoj. • •
plendi aŭ fari proponojn pii sango

membron.se
fine.se
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i. estraro devas He-*-  ebl»
* •- faktofigrea® 1® - - ; - —•> -**»>•■«.«■

t membroj 
ln eriilv.-lidaj 1
fina vocŭots.'o. - * - * _
de la estraro plej ----- : ’-.., ,*fi  -v.-t nrj& u tS£ĵ««« <*« “ ®“-srs'° J 
tlu.la baloteo iev»« 
jaron kaj- dum februaro s.t....^v J 
brojn la resulton, ua foriri-->*a»  
deni siajn postenojn al la novek 
j aron.

Ti^o 4*
5 kaj revitoroj

S' Jt. fe-

as
s. je tempe 

voeoj ŭev» ’«•-
-ca duonjaron post la konoernn zai 

__ .tr«ĵ ani i' e«
i ta 1 a SI ~ s® '■e •:4^- aro t a 
l.-. est thto S. e vna konigi ?-- 
: vo stenhfLVantoj se oble d 

'rti toj la unuan de rnrt

; •• •' :. -■

s 7. Toskoj ie la e straro estas:

efektivigo de la komgrasaj decidoj kaj isoldoj farii aj per 
raBdenado,1 abori por realigo de asociaj celoj ,kunvoki al f.utkor.- 
rresoj kaj en la sekretarejo konservigiiston de Mu.J partoprenonta,*  
cembroj.sufiĉe frue konigi al la aligintoj la nom^pem *e  
nantoj,sendi si la fakkangreso knnaern&ĵn jropoee.tn, km*  vre^jrt 
tagordon por tiuj, kiuj prizorgas la araneoj*®»  la f akka ngre. so <<s? 
la estraro estas malhelpata mem partopreni, kontinue sendi al la 
oestroj listojn pri nov aliĝintaj cembroj,respondi al demanta» 
ae anoj kaj, de esperantistaj ĵurnalistoj.

gl - _—-a"*  t; ■ -9^ povas okan! aur b. _____ _
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sasac craoŝ ĥ la 
etVJiav la, enhavos teonpj***»,  
llMoa la
i^r‘kiV:±8 ax”ia
ton por nie ^af^otl-
novj ceidlibĵ p08t0 »1 la 

kfiats^» stpn°iliglta «meto 
arangi. 6,1 *•  neeene tiel

por lĥ/?tlB0 «enerale eatas 
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